RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen
19R.00269

Van:

:

college van burgemeester en wethouders

Datum

:

9 april 2019

Portefeuillehouder(s)
Portefeuille(s)

: Wethouder Bolderdijk

: Sociaal beleid

Contactpersoon :

T. Hoogendoorn

Tel.nr.

:

06-20094780

E-mailadres

:

hoogendoorn.t@woerden.nl

Onderwerp:

Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad
gesteld door Dhr. R. Bakker van de Fractie van Fractie Bakker over onzekerheid
voortbestaan Sinar Maluku

Beantwoording van de vragen:
De fractie Bakker heeft de volgende vragen gesteld aan het college:
1. Klopt het bericht in het AD/Groene Hart van 21 februari jl. dat de Molukse gemeenschap in
Woerden haar thuisbasis “Sinar Maluku” dreigt te verliezen?
Nee. Het college voert constructieve gesprekken met het bestuur van Sinar Maluku over een
toekomstbestendig beheer, behoud en doorontwikkeling van de wijkcentrumfunctie voor
Molenvliet.
2. Indien het onder 1. genoemde bericht klopt, kan het college de reden van het beëindigen van deze
ontmoetingslocatie voor de Woerdense Molukse gemeenschap aangeven?
Niet van toepassing, zie antwoord vraag 1
3. Er zijn in Woerden vele verenigingen, kerken, etc. die een eigen ontmoetingsplaats hebben. Welke
inspanning wil het college leveren om het mogelijk te maken dat deze, in de Stichting Sinar Maluku,
verenigde Woerdenaren elkaar op de huidige locatie aan de Stromenlaan in het door hen zelfde
beheerde pand kunnen blijven ontmoeten?
Zie antwoord 1.
Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 19.006518
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From:
Ramler, Huub <ramler.h>
Sent:
maandag 25 maart 2019 16:13:22
To:
undisclosed-recipients:;
Cc:
Stadhuis
Subject:
Schriftelijke vragen Fractie Bakker inzake onzekerheid voortbestaan van het Molukse ontmoetingsgebouw ''Sinar Maluku''
Attachments: art. 42 vragen fractie bakker inzake onzekerheid voortbestaan sinar malu....pdf

Aan het college
CC raad
CC domeincontrollers
Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van Fractie Bakker inzake onzekerheid voortbestaan van het Molukse
ontmoetingsgebouw ''Sinar Maluku''.
Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 24 april a.s.).
Met vriendelijke groet,
Huub Ramler| griffiemedewerker | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden
M 06  55526414 |E ramler.h@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl


De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl

Artikel 42 vragen aan het college van B en W van het reglement van orde van de gemeenteraad van
Woerden
Betreft: Onzekerheid voortbestaan van het Molukse ontmoetingsgebouw “Sinar Maluku”.
Inleiding
Op 21 februari jl. verscheen er een artikel in het AD/Groene Hart onder de titel; ”Sinar Maluku vreest
pand te verliezen”. De gemeente Woerden kent een sterke Molukse gemeenschap die een voorbeeld
is van een succesvolle integratie.
De fractie Bakker heeft de volgende vragen aan het college:
1. Klopt het bericht in het AD/Groene Hart van 21 februari jl. dat de Molukse gemeenschap in
Woerden haar thuisbasis “Sinar Maluku” dreigt te verliezen?
2. Indien het onder 1. genoemde bericht klopt, kan het college de reden van het beëindigen van
deze ontmoetingslocatie voor de Woerdense Molukse gemeenschap aangeven?
3. Er zijn in Woerden vele verenigingen, kerken, etc. die een eigen ontmoetingsplaats hebben.
Welke inspanning wil het college leveren om het mogelijk te maken dat deze, in de Stichting
Sinar Maluku, verenigde Woerdenaren elkaar op de huidige locatie aan de Stromenlaan in
het door hen zelfde beheerde pand kunnen blijven ontmoeten?

Reem Bakker
Fractie Bakker

